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DIN CUPRINS

PC protopopi, PC preoþi ºi dia-
coni, cinului monahal ºi tuturor bine-
credincioºilor creºtini din de
Dumnezeu pãzitã Biserica Ortodoxã
din Moldova

H R I S T O S  
A  Î N V I A T !

Iubiþi creºtini,

În atmosfera jubiliarã, când sãrbã-
torim 2000 de ani de la Naºterea
Domnului nostru Iisus Hristos, acest
salut pascal capãtã o semnificaþie
deosebitã, fiindcã naºterea minunatã a
Pruncului Dumnezeiesc s-a sãvârºit pen-
tru mântuirea de cãtre El a neamului
omenesc.

În acest salut pascal noi sesizãm ºi
o bucurie victorioasã, ºi o descoperire a

unei taine, ºi o chemare cereascã, ºi o expre-
sie a dragostei, ºi o urare de pace.

Mai întâi ele au fost pronunþate, fãrã
îndoialã, de cãtre ucenicii lui Hristos, care
dupã o mâhnire de nemângâiat au fost lumi-
naþi de o bucurie mare. Ucenicii erau în
cãutarea unei explicaþii: cum s-a întâmplat cã
Hristos, care sãvârºea minuni, a permis sã fie
luat sub strajã, sã fie bãtut, rãnit, condamnat
la moarte ºi rãstignit pe Golgota. De ce El nu
s-a apãrat pe Sine? Credinþa lor a fost puter-
nic zdruncinatã. Ei erau adânc tulburaþi ºi
retrãiau nespus din cauza spulberãrii sper-
anþelor lor.

Numai Învierea Domnului a avut
capacitatea de a aprinde focul credinþei în
inimile disperate ale ucenicilor. Numai
Învierea a putut sãvârºi o schimbare în viaþa
lor. Numai întâlnirea lor cu Iisus Cel Înviat a
dus la schimbarea mâhnirii lor în bucurie.

(continuare în pag.2)

P A S T O R A L Ã  L A  Î N V I E R E A  
D O M N U L U I  I I S U S  H R I S T O S

c u  b u n ã v o i n þ a  l u i  D u m n e z e u  V L A D I M I R ,
M i t r o p o l i t  a l  C h i º i n ã u l u i  º i  a l  î n t r e g i i  M o l d o v e

HRISTOS A ˛NVIAT

Din adâncuri de istorie, din strãbuni, la slãvi-
tul praznic al Învierii Domnului, întâmpinaþi cu
salutul creºtinesc: �Hristos a Înviat!�, spus cu
toatã inima, rãspundem senini cu toatã
convingerea: �Adevãrat a Înviat!�. Da, ade-
vãrat a Înviat Domnul si Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos! Învierea lui Iisus este
pentru noi, creºtinii, o certitudine, un
adevãr de credinþã si totodatã un  adevãr
istoric, un adevãr supraraþional devenit
fapt istoric, realitate. Este o minune a
lui Dumnezeu demonstratã istoric, un
miracol Înscris cu martori în filele isto-
riei, pentru eternitate. Þinând seama de
cele douã naturi unite tainic în persoana
lui Iisus, cea omeneascã si cea divinã,
Învierea Domnului este, dupã cele douã
firi, istorie si miracol, fapt istoric si
divin totodatã. Ca fapt istoric, circum-
scris spaþial si temporal, evenimentul
Învierii Domnului s-a petrecut pe când la
Roma domnea Împãratul Tiberiu, iar în
Palestina guverna Pilat din Pont. 

Rãstignit, murind pe Cruce, Mântuitorul
a fost îngropat, punându-I-se totodatã strajã la
mormânt, pentru ca �nu cumva ucenicii Lui sã vinã
ºi sã-L fure si sã spunã poporului: �S-a sculat din morþi�
(Matei 27, 64). Însã Duminicã, �a treia zi dupã Scripturi�,
femeile purtãtoare de mir au gãsit mormântul gol. Mormântul
era gol, pentru cã Hristos Înviase. 

Învierea Domnului este un eveniment probat cu mar-
tori. Numeroºi sunt cei ce L-au vãzut si-au stat de vorbã cu
Domnul dupã Învierea Sa. Primul martor, dupã cum spune Sf.
Evanghelist Marcu (16, 9), a fost Maria Magdalena. Ea, care
a pãcãtuit atâta, dar care a iubit atâta, ea Îl vãzu cea dintâi.
Alãturi de Maria Magdalena L-au vãzut femeile mironosiþe.

Acestea �au alergat cu fricã ºi cu bucurie mare sã
vesteascã ucenicilor Lui� (Matei 28). Petru si Ioan

au fost primii Sãi ucenici care au alergat la mor-
mânt, dar l-au gãsit gol. Se mai aflau acolo

numai giulgiurile de înmormântare. Vãzând,
ei au crezut cã Domnul a Înviat cu adevãrat,
dupã cuvintele Scripturii (Ioan 20, 9). În
aceeaºi zi, Iisus s-a arãtat celor doi uceni-
ci, Luca si Cleopa, care mergeau spre
Emaus (Luca 24, 13-31), iar în seara
aceleiaºi zile s-a arãtat ucenicilor Sãi,
care se adunaserã, de frica iudeilor, într-
o casã, zicându-le: �Pace vouã! Eu sunt,
nu vã temeþi... Vedeþi mâinile Mele si
picioarele Mele, cã Eu Însumi sunt.
Pipãiþi-Mã ºi vedeþi cã duhul nu are
carne si oase, precum Mã vedeþi pe Mine
cã am� (Luca 36-39). �Am vãzut pe

Domnul!� - aºa au grãit ceilalþi Apostoli
cãtre Toma, care nu fusese de faþã când

Mântuitorul li se arãtase lor. Însã Toma,
neîncrezãtor, a spus: �Dacã nu voi vedea în

palmele Lui semnul cuielor, dacã nu voi pune
degetul meu în semnul cuielor ºi dacã nu voi

pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede�. Dar
dupã o sãptãmânã Toma, vãzând mâinile ºi coasta lui

Iisus, s-a convins cã El nu numai cã a Înviat, dar cã este ºi
Dumnezeu adevãrat, zicând: �Domnul meu si Dumnezeul
meu!� (Ioan 10, 28). În urma acestora, spune Sf. Evanghelist
Ioan, Mântuitorul s-a arãtat din nou ucenicilor Sãi, la Marea
Tiberiadei, în Galileea, vorbind cu ucenicii, mâncând împre-
unã cu ei ºi sãvârºind pentru ei o minune. Aceasta este acum
a treia oarã când Iisus s-a arãtat ucenicilor dupã Învierea Sa
din morþi (Ioan 21, 14).

continuare în pag. 5)

ÎNVIEREA DOMNULUI � ISTORIE ªI MIRACOL 

ÎN AJUNUL SLÃVITEI
SÃRBÃTORI A ÎNVIERII DOMNULUI

NOSTRU IISUS HRISTOS,
COLEGIUL DE REDACÞIE

FELICITÃ CITITORII, DORINDU-LE
TUTU-ROR PACE, LINIªTE

SUFLETEASCÃ, SPOR ÎN TOATE
ªI AJUTOR DE LA DUMNEZEU.

HRISTOS

A }NVIAT!
ADEV+RAT

A }NVIAT!

ÎN LOC DE RELIGIE
ELEVII  VOR STUDIA 

CURSUL DE �EDUCAÞIE
MORAL-SPIRITUALÃ�    P.  3

CU DOMNUL SPRE GOLGOTA
P. 4

PATILE ÎN LUMEA
SATULUI ROMÂNESC

P.5

JURISDICÞIE ECLEZIASTICÃ 
UNIVERSAL-GEOGRAFICÃ. 

ESTE UN ASEMENEA 
CONCEPT ORTODOX?

P. 6

�A RESPECTA SENTI-
MENTELE CREDINCIOªILOR, 

A PÃZI LUCIDITATEA
CREªTINÃ A  MINÞII�

P. 7

ORTODOCªII ªI LUTERANII
DIN SUA SUSÞIN DATA
COMUNÃ   A  PAªTELUI         P. 8

P Aª TILE - PRIMÃVARA
SUFLETULUI

P.7
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AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR,  MITROPOLIT
AL CHIªINÃULUI ªI ÎNTREGII MOLDOVE

10.03 � Adunarea
protopopilor Eparhiei de
Centru, la care s-a pus în
discuþie �Programul de
acþiuni pentru sãrbãtorirea
a 2000 de ani de la
Naºterea Domnului � pe
judeþe�;

12.03 � Sf. Liturghie
în Catedrala �Naºterea
Domnului� din Chiºinãu
cu cinul iertãrii;

13.03 � Întâlnire cu
Viceministrul Sãnãtãþii, dl
O.Rusu pe probleme
legate de Mãnãstirea
Curchi; cu preºedintele

firmei �Exiton-bon�, dl
Sergiu Edu; cu dl Valeriu

Poia � ctitor al bisericii din
com. Unteºti (Ungheni);

14.03 � Întâlnire cu
Episcopul Romano-
Catolic din Moldova, PS
Anton Coºa; cu dl
A.Plugaru;

Primele 4 zile ale
Postului Mare � rugãciune
împreunã cu preoþii ºi eno-
riaºii la Canonul Sf.
Andrei Criteanul;

15.03 � Liturghia
Darurilor Înainte Sfinþite la
Catedrala �Naºterea
Domnului�;

17-18.03 - Sf.

Liturghie la biserica �Sf.
Teodor Tiron� din

Chiºinãu
19.03 � Sf. Liturghie

la Catedrala �Naºterea
Domnului� ºi Te Deum la
Duminica Ortodoxiei;

21.03 � Întâlnire la
Budapesta (Ungaria) cu
ctitorul Mãnãstirii �Sf.
Gheorghe� din Suruceni dl
Igor Vºivþev;

22.03 � Întâlnire în
or. Helbron (Germania) cu
doctor Voldemar Smidt,
care acordã ajutor umani-
tar spitalelor din Moldova;

23.03 � Întâlnire cu
burgomasterul landului
Baden-Baden, dl Curt
Lebenºtaein;

24.03 � Întâlnire în
or. ªtutgardt cu preºedin-
tele firmei de import-
export �GMBH�, dl Milan
Novcovici;

25.03 � Întâlnire în
or. Helbron cu dl
Gheorghe Maroge, direc-
torul firmei cu acelaºi
nume;

26.03 � Întâlnire în
or. Todtnau cu preºedintele
fondului de binefacere
�Hilf for Easten Europe� ºi
vizitã la Casa de bãtrâni
din localitate (foto  1);

27.03 � Întâlnire cu
burgomasterul or. Todtnau
la Primãrie (foto 2);

Întâlnire în or.
Freiburg cu monseniorul
Volfgang Sauer, ºeful
Departamentului Relaþii
Externe a Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din
Freiburg (foto 3);

28.03 � Vizitã la
Strassbourg (Franþa), con-
sultare cu 2 avocaþi de la

Consiliul Europei pentru
drepturile omului;

29.03 � vizitã ºi
întâlnire în or. Ortomberg
(Germania) cu dl
Volfganþ, preºedinte al
Fondului de binefacere
�Rusland hilfe vettrau
E.V.�; Întâlnire cu burgo-
masterul or. Budinghen,
dl Manfred Hix;

4.04 � Interviu acor-
dat d-lui Dominique
Alexandre de la Fondul
�Caritas-France�;

Interviu acordat
corespondentului Radio-

România Internaþional, dl
Bogdan Matei;

6.04 � Întâlnire cu dl

P. Lucinschi, Preºedinte al
Republicii Moldova;

7.04 � Întâlnire cu
Comisia mixtã din partea
Mitropoliei ºi Primãriei
municipiului Chiºinãu, ce
se ocupã cu renovarea
Catedralei �Naºterea
Domnului� din capitalã;

12.04 � Întâlnire cu
Rectorul Universitãþii
Real-Umanistice din or.
Cahul, dl N.Atanasov.

Protoiereu Teodor
Roºca a fost eliberat din
funcþia de Secretar al
Mitropoliei Moldovei. În

aceastã funcþie a fost numit
ieromonahul Irineu
Tafunea.

Foto 3

Foto  2

Foto 1

c u  b u n ã v o i n þ a  l u i  D u m n e z e u  V L A D I M I R ,  
M i t r o p o l i t  a l  C h i º i n ã u l u i  º i  a l  î n t r e g i i  M o l d o v e

(începutul în pag. 1)
El a înviat! Era o bucurie ce depãºea
orice altã bucurie. S-au sfârºit zilele ºi
orele de chinuri, nedumeriri, dureri ºi
lacrimi. A venit o bucurie deplinã ºi
desãvârºitã � bucuria Învierii
Domnului, prorocitã de cãtre însuºi
Iisus Hristos. Aceastã bucurie a devenit
credinþã a multor inimi omeneºti.

Învierea lui Hristos a devenit o
chezãºie pentru viaþa veºnicã a
omenirii. În zilele de tristeþe ºi mâh-
nire Învierea lui Hristos insuflã în
inimile noastre o mare speranþã ºi ne
dã vigoare ºi putere. Învierea lui
Hristos îi uneºte pe cei vii ºi pe cei
morþi într-o familie unicã ºi dãruieºte
omului o bucurie desãvârºitã.

Bucuria Învierii lui Hristos a
ajuns ºi pânã la noi, cei care astãzi o
prãznuim cu sentimente de încântare
duhovniceascã. Noi, dupã cuvintele
lui Hristos, suntem mai fericiþi decât
ucenicii Sãi pentru cã credem în El,
nevãzând Învierea Lui (In. 20, 29).

Noi cunoaºtem cã adevãrul
despre acest eveniment a fost confir-

mat de cãtre apariþia Domnului Înviat
în repetate rânduri în mijlocul uceni-
cilor ºi urmaºilor Sãi. Iisus Hristos,
înviat a treia zi, dupã Sfânta
Scripturã, a lãsat sã fie rãstignit pe
Cruce pentru ca prin Patimile Sale sã
deschidã oamenilor calea spre bucu-
ria veºnicã. Tot ce avem noi mai
luminos ºi drag în viaþa noastrã de
creºtini ortodocºi purcede de la
Învierea lui Hristos.

Noi nu suntem în stare sã
înþelegem desãvârºit tainele pro-
funde ale omului � cum se naºte
sufletul lui ºi cum se înnoieºte, însã
avem capacitatea sã recunoaºtem
omul creºtin dupã modul sãu de
viaþã, dupã inima lui deschisã pentru
bunãtate, dragoste, dãruire de sine ºi
credinþã. Dacã cineva din noi,
asemenea apostolului Toma, a avut
nefericirea de a slãbi în credinþa în
Hristos cel Înviat, atunci sã ºtie cã
Domnul pe toþi îi cheamã la Dânsul
ºi dragostea Lui este nemãrginitã.
Inima aceluia nu va întârzia sã
reacþioneze la moartea Lui pe Cruce

pentru mântuirea noastrã.
Înãlþând rugãciuni cãtre Hristos,

Mântuitorul, sã-L rugãm sã trimitã
omenirii înnoire duhovniceascã, sã
dãruiascã poporului sãu putere ºi sã ne
binecuvânteze pe toþi, cã Lui i se
cuvine cinste ºi închinare în vecii
vecilor.

În aceste zile radioase de Paºti
vã transmit tuturor felicitãri cu prile-
jul Învierii Domnului, rugând ca
Hristos cel Înviat sã întãreascã pute-
rile noastre sufleteºti ºi trupeºti ºi sã
ne dãruiascã nouã tuturor cugete întru
sãvârºirea faptelor bune. Bucuria
duhovniceascã sã ne lumineze tot-
deauna! Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVÃRAT A ÎNVIAT!

Cu arhiereºti binecuvântãri, 
+ VLADIMIR, Mitropolit al

Chiºinãului ºi al întregii Moldove

ÎNVIEREA DOMNULUI
Chiºinãu, 2000

PS ANATOLIE LA

50 DE ANI DE LA

NA{TERE

PS  Anatolie  (Botnari),
episcop de Cahul ºi
Lãpuºna împlineºte la 3 mai
frumoasa vârstã de 50 de
ani.

Redacþia ziarului �Curi-
erul Ortodox� ºi cititorii
noºtri Vã  doresc  mulþi ani
ºi  spor în munca de pãstor
al creºtinilor.

Întru mulþi ani, stãpâne!

P A S T O R A L Ã  L A  Î N V I E R E A  
D O M N U L U I  I I S U S  H R I S T O S
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Trãim în anul jubiliar, care
marcheazã 2000 de ani  de la
întruparea Domnului. Mai sun-
tem ºi în preajma  sãrbãtorilor
Paºtilor, probabil din aceste
motive legiuitorii moldoveni au
pregãtit alegãtorilor, adicã nouã
,creºtinilor ortodocºi, �un cadou�,
pe care mai bine nu-l fãceau.

De cinci ani, Biserica
Ortodoxã din Moldova  încearcã
sã fie auzitã de cei care ne con-
duc la capitolul educaþiei reli-
gioase a elevilor în ºcoala de
stat. 

La început se pare cã carul
se urnise din loc, cãci se for-
mase, prin decretul dlui
preºedinte  Mircea Snegur, în
1996, ºi o comisie mixtã din
reprezentanþii Bisericii ºi ai
guvernului. Au fost elaborate ºi
unele propuneri cu privire la
modificarea unor legi în privinþa
posibilitãþii  predãrii religiei în
ºcoala de stat.

Dar, spre regret, am vãzut cã
este aproape cu neputinþã  sã fii
înþeles de cei care nu sunt în
stare sã înþeleagã niºte lucruri pe
care le intuieºte orice om cu
mintea treazã. Astfel cã dialogul
dintre stat ºi Bisericã la acest
capitol aminteºte de dialogul
surdului cu mutul. Starea
actualã probabil este
condiþionatã ºi de fap-
tul cã conducãtorii
noºtri, care
pretind a fi de-
mocraþi, vor
fi având
ºi ei o
credin-
þã în de-
mocraþie,
dar  una in-
ventatã de ei.
Cãci dupã cum
poate fi credinþã reli-
gioasã în dumnezei
falºi, la fel poate fi cre-
dinþã ºi abnegaþie faþã de o
democraþie falsã, inventatã dupã
�chipul ºi asemãnarea� celor care
o nãscocesc.

Aºa se întâmplã cã de la o
vreme, în cuvinte ºi în minte
înaintãm spre Europa, spre
democraþie, dar în realitate ne
întoarcem la aceleaºi vremuri de
tristã pominã, când statul ne
dicta ce  e bine  pentru noi, ce sã
citim, ce sã gândim, când senti-

mentul religios ºi Biserica nici nu
erau luate în seamã sau erau
tratate ca niºte rudimente
nefolositoare. Astãzi s-au schim-
bat doar foarte puþin accentele,
politicienii au înþeles cã se poate
specula cu sentimentul religios
pentru a dobândi ceva în cam-
paniile electorale, la fel au înþe-
les cã pot folosi pe unii membri ai
Bisericii, fie clerici, sau mireni,
pentru a-ºi atinge unele scopuri.
Dar nu s-a schimbat nimic prac-
tic în starea Bisericii, în ati-
tudinea statului faþã de Bisericã
ºi probabil încã mult timp nu se
va schimba, pânã ce noi, mem-
brii Bisericii, vom permite sã fim
manipulaþi în interese strãine.
Suntem datori sã repetãm încã o
datã cã Statul, în persoana con-
ducãtorilor lui, practic
este surd la strigã-
tele Bisericii.

O dovadã
în plus este
ºi recenta
mod i f i -
c a r e
a

Legi i

nvãþãmântu-
lui, care

îngusteazã ºi mai
mult dreptul cetãþe-

nilor de a da copiilor  o
educaþie în conformitate

cu concepþiile pãrinþilor
despre lume.

Dacã Constituþia ºi Legea
despre culte permite educaþia
religioasã în ºcoalã, fie chiar ºi
facultativ, iar Legea învãþãmân-
tului din 1995 cel puþin  permitea
elevilor sã frecventeze cursul
facultativ ce aborda problemele
educaþiei moral-religioase, apoi
ultima redacþie a Legii
învãþãmântului, fãcutã în  anul
2000, a spulberat toate spe-
ranþele pe care le mai aveam în
privinþa  predãrii religiei în

ºcoalã.
Iatã cum sunã acum alinea-

tul 4  Art. 4  dupã modificãrile
fãcute în Legea învãþãmântulu i:

Alineatul 4 (nou). �Educaþia
moral-spiritualã în învãþãmântul
de stat primar este un obiect de
studiu obligatoriu, iar în
învãþãmântul secundar ºi superi-
or este un obiect de studiu facul-
tativ. Acest obiect este predat de
persoane cu o pregãtire profe-
sionalã corespunzãtoare.
Elaborarea concepþiei, pro-
gramelor de învãþãmânt ºi
pregãtirea cadrelor pentru
predarea obiectului �Educaþia
moral-spiritualã� constituie pre-
rogativa Ministerului Educaþiei ºi
ªtiinþei�. 

Scurt ºi cuprinzãtor.
Ce reiese din cele stipulate

în noua redacþie a Legii
învãþãmântului ?

1. Cã nici una din propune-
rile Comisiei Mixte, care a acti-

vat în anul 1996, nu a fost
luatã în vedere de legisla-

torii �noºtri�, pur ºi sim-
plu s-a ignorat pãr-
erea Bisericii;

2. În loc de
religie în ºcoalã va fi

introdus obiectul
�Educaþia moral-spiritualã�,

nici mãcar �religios-moralã�;
3. Practic preoþii nu vor

putea preda acest obiect,
deoarece �nu au pregãtirea pro-
fesionalã corespunzãtoare�;

4. Biserica nu poate influ-
enþa elaborarea  concepþiei, pro-
gramelor de învãþãmânt, ºi nici
pregãtirea cadrelor didactice
pentru predarea noului obiect,
deoarece acestea constituie
�prerogativa Ministerului
Educaþiei ºi ªtiinþei�.

Ca sã mai îndulceascã
aceastã bãuturã amarã, servitã
creºtinilor în ajunul Învierii
Domnului, cei de la Ministerul
Învãþãmântului ºi Educaþiei spun cã
sectanþii nu vor avea acces în
ºcoalã. 

Dar oare poate numai
acest lucru sã ne bucure, dacã
nici noi, ortodocºii, nu vom
avea acces la educaþia reli-
gioasã în ºcoalã?

Hristos a Înviat,
domnilor parlamentari!

Nicolae Fuºtei

� D o m n i l o r ,
]ns=rcinarea ce am pri-mit-o
este foarte u[oar=.
Acuzatul ][i recunoa[te
vina, prin urmare e pu\in de
ap=rat la d`nsul.

Totu[i, m= simt chemat
s= spun c`teva cuvinte.
}naintea mea [i a
judec=torilor v=d pus=

Crucea; se afl= aici, ]n sala ]n
care acuzatul va fi con-
damnat. }mi pun, ]ns=, ]ntre-
barea: de ce nu se g=se[te
Sf`nta Cruce [i ]n [coli, ]n
fiecare sal= de ]nv=\=m`nt,
oriunde se afl= [i ]nva\=
copiii? De ce condamnatul
vede Crucea abia ast=zi, aici,
]n sala de judecat=, c`nd

este prea t`rziu? Dac= i s-ar
fi ar=tat ]nc= de pe b=ncile
[colii, sunt sigur c= ast=zi
acest t=n=r nu ar mai fi aici,
]n postura de criminal.

D o m n i l o r ,
Dumneavoastr= sunte\i
adev=ra\ii vinova\i! Pe voi v=
acuz! Prin Dumnea-voastr=
se seam=n= ]n popor

necredin\a. Con-damna\i pe
clientul meu, c=ci aceasta
este meseria
Dumneavoastr=. Eu ]ns= v=
acuz pe voi, c=ci aceasta
este datoria mea!�

Leon Magdan. Cele
mai frumoase pilde ºi pove-
stiri creºtin-ortodoxe,
Bucureºti, 1998, p. 93

EXTRAS DIN PLEDOARIA AVOCATULUI UNUI TÂNÃR
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Religia în unele ºcoli  în zilele noastre este
o disciplinã nouã. Dar cu câtã dragoste ºi ardoare
este acceptatã ºi aºteptatã de copii. Sufletul
copilului tinde spre Dumnezeu, asemenea florilor
care se îndreaptã spre soare. Fiind nevinovaþi,
copiii sunt mai receptivi ºi mai recunoscãtori,
decât cei maturi, la toate darurile primite de la
Creator.  Dumnezeu  iubeºte ºi ocroteºte copiii
cãci ei sunt vase alese pentru fericirea veºnicã ºi
pentru proslãvirea numelui Sãu.

Cã copiii simt dragostea lui Dumnezeu ºi
doresc sã fie plãcuþi Lui vorbesc  aceste secvenþe,
extrase din compunerile elevilor din casa III �A�
a ºcolii primare nr. 53 din or. Chiºinãu.

Constanþa Cucu: Iisus Hristos a murit pe
Cruce ca sã ne elibereze din robia pãcatelor. Îi
mulþumesc Domnului cã mi-a dat viaþã. Îl iubesc
ºi de aceea nu vreau sã mã despart de El nicio-
datã. Mã voi pocãi pentru greºelile mele, ca sã
am viaþã veºnicã.

Gabriela Nichifor: Când Adam ºi Eva au
încãlcat porunca lui Dumnezeu, atunci au pierdut
raiul. În urma pãcatului strãmoºesc noi toþi am
devenit muritori. Iisus S-a rãstignit pentru ca sã
ne deschidã din nou porþile raiului. Se cuvine ca
noi sã avem credinþã în Dumnezeu, sã ne ducem
cât mai des la Bisericã.

Denis Cebotar: Îi mulþumesc lui
Dumnezeu cã a trimis pe Fiul Sãu iubit ca sã ne
rãscumpere din robia pãcatelor.

Tanea Plãcintã: Îþi mulþumesc, Doamne, cã
ne-ai dãruit viaþã veºnicã prin Jertfa  Ta de pe
Cruce. Te iubesc mai mult decât pe mine însumi.

Rita Hvaldina: Îi mulþumesc Domnului cã
m-a creat pe mine ºi cã a creat toatã lumea. Mã
voi strãdui sã fac  fapte  bune.

Maria Mercaciov: Domnul ne-a dat viaþã
ºi noi trebuie sã dãm sufletul nostru în mâinile
Lui ºi sã facem mereu rugãciune.

Dumitru Brailean: Eu Îi  mulþumesc lui
Dumnezeu pentru cã m-a învãþat sã-mi iubesc
chiar ºi duºmanii, m-a învãþat sã mã  comport
frumos chiar ºi cu cei mai mici ºi mai sãraci
decât mine. Îi mulþumesc Domnului cã m-a
învãþat sã  nu mã tem de nimic, chiar ºi de
moarte, ci sã am  încredere deplinã în cuvintele
Lui ºi sã pãºesc pe urmele Lui.

Stimaþi cititori, pãrinþi, diriguitori ai acestei
þãri, oare nu vi se pare cã copiii încearcã sã ne dea
o lecþie de sinceritate? Chiar sã nu avem ce învãþa
de la ei?

Liliana Trohin, învãþãtoare de religie.

DOAMNE,  TE
IUBESC MAI MULT
DECÂT PE MINE

ÎNSUMI
GÂNDURI DE COPII

DESPRE DUMNEZEU
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În misiunea Mântuitorului punctul
culminant coincide tocmai cu Paºtile. Când
spune cã Israel a înjunghiat mielul pascal,
Evanghelistul Marcu (14, 12) pune în evi-
denþã faptul cã se pregãteau deja Paºtile lui
Hristos, iar arhiereii ºi bãtrânii cãutau cu
vicleºug cum sã-L prindã ºi sã-L omoare (Mr.
14, 1). Astfel Hristos e adevãratul Miel pas-
cal ce trebuia înjunghiat (I Cor. 5, 7). Iisus e
înfãþiºat ca mielul fãrã de glas, care nu opune
rezistenþã. Condus în faþa Sinedriului, �nu ºi-
a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere
s-a adus ºi ca o oaie fãrã de glas înaintea celor
ce o tund, aºa nu ºi-a deschis gura Sa. Întru
smerenia Sa judecata Lui s-a ridicat ºi nea-
mul Lui cine îl va spune?� (Isaia 53, 7-8). La
Sinedriu s-au adunat �toþi arhiereii, bãtrânii ºi
cãrturarii� (Mr. 14, 53). Fiindcã era dupã
apusul soarelui, e puþin probabil ca aceste trei
ramuri ale puterii Sinedriului sã fi fost
reprezentate complet. Prin aceasta
Evanghelistul vrea sã spunã cã e vorba de o
adunare împotriva legii, pentru cã e o acþi-
une sãvârºitã dupã apusul soarelui. Marele
preot, �sculându-se în mijlocul lor, L-a
întrebat pe Iisus: Nu rãspunzi nimic la tot
ce mãrturisesc împotriva Ta aceºtia? Iar El
tãcea ºi nu rãspundea nimic� (Mr. 14, 60).
Hristos nu rãspundea, pentru cã dacã ar fi
rãspuns, ar fi fost acuzat acuzatorul. Procesul
expliciteazã aceastã tãcere a Mântuitorului,
deoarece, dupã cum spune Evanghelistul
Ioan, �Dumnezeu pe Fiul Sãu în lume L-a
trimis nu ca sã judece lumea, ci ca sã se mân-
tuiascã prin El lumea� (In. 3, 17).

Arhiereul Îl întreabã direct pe Iisus:
�Eºti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?�
(Mr. 14, 60-62), la care Mântuitorul
rãspunde, unind douã pasaje din Scripturã
(Ps. 110 ºi Daniel 7) prin care afirmã cã este
Fiul lui Dumnezeu, cã este egal în putere �
deci este Creatorul Cerului ºi al pãmântului �
ºi este Judecãtorul Universal Care va veni la
sfârºitul lumii sã judece cele 12 seminþii ale
lui Israel: �Iar Iisus a zis: �Eu sunt ºi veþi
vedea pe Fiul Omului ºezând la dreapta pu-
terii ºi venind pe norii cerului� (Mr. 14, 60-
62). Intenþia arhiereului a reuºit deplin:
Hristos a vorbit. În mijlocul Sinedriului
Hristos împlineºte Teofania Sa deplinã, re-
velându-se Dumnezeu în deplinãtatea Sa.
Prin aceasta subliniazã douã aspecte ale
divinitãþii: acela de a fi începutul creaþiei,
Creatorul, ºi de a se afla la sfârºitul ei ca
Judecãtor.

În acest moment urechile arhiereilor,
cãrturarilor ºi bãtrânilor nu mai pot asculta:
�Iar arhiereul, sfâºiindu-ºi hainele, a zis: �Ce
trebuinþã mai avem de martori? Aþi auzit
hula. Ce vi se pare vouã?�. Iar ei toþi L-au
osândit ca vinovat de moarte� (Mr. 14, 63-
65). Prin acest gest arhiereul exprimã, de fapt,
capitularea sa ca arhiereu, încetarea arhieriei
sale. E un gest care exprimã un adevãr pro-
fund, pentru cã în faþa arhiereului Vechiului
Testament se aflã acum noul Arhiereu �dupã
rânduiala lui Melhisedec� (Ps. 110, 4). �Un
astfel de arhiereu se cuvenea sã avem: sfânt,
fãrã rãutate, fãrã patã, deosebit de cei pãcã-
toºi, ºi fiind mai presus decât cerurile. El nu
mai are nevoie în fiecare zi sã aducã jertfe, ca
arhiereii: întâi pentru pãcatele sale, apoi pen-
tru ale poporului, cãci a fãcut aceasta odatã,
aducându-se jertfã pe Sine Însuºi�(Evrei 7,
26-27). Acest Arhiereu Care stã în faþa ve-
chiului arhiereu al jertfelor ºi arderilor de tot
este Fiul lui Dumnezeu.

Pãcatul lui Adam constã în dorinþa lui
de a fi ca Dumnezeu. Legea lui Moise inter-
zice crearea de idoli ºi repetarea greºelii lui
Adam. Legea e un pedagog care ne conduce
la Hristos prin faptul cã împiedicã idolatria ºi
înºelãciunea. Dar când vine Hristos Fiul nu
mai e nevoie de ea, pentru cã în El Dumnezeu
s-a revelat în deplinãtatea ºi în adevãrul Sãu.
Aceastã revelaþie în Fiul încã sub lege, aºa
încât Fiul este condamnat la moarte pentru cã
s-a declarat Fiul lui Dumnezeu, adicã
Dumnezeu. Adam voia sã devinã Dumnezeu,
deci legea lui Moise interzice o astfel de blas-
femie ºi o pedepseºte cu moartea. Vine
Hristos ºi în mijlocul Sinedriului Îºi reveleazã
întreaga Sa divinitate, iar pentru aceasta e
condamnat la moarte.

Noi ºtim cã din cauza falsei imagini a
lui Dumnezeu, Adam rupe relaþia cu El,
crezând cã Creatorul este nedarnic, gelos pe
lucrurile Sale. Când Hristos este prins,
scuipat, lovit, atunci se reveleazã în mijlocul

Sinedr iu lu i
a d e v ã r a t a
imagine a lui
Dumnezeu .
A c u m
oamenii con-
templã un
D u m n e z e u
iubitor, Care
Se dãruieºte
deplin, dându-
Se în mâinile
unor oameni
ticãloºi ºi
închiºi în pro-
priul pãcat,
chiar �ºi
slugile Îl
bãteau cu
palmele� (Mr.
14, 65). Astfel
odatã cu prima
condamnare la
moarte a lui Hristos se creeazã condiþiile pen-
tru restaurarea raportului Dumnezeu-om
întrerupt în Facere 3. Prin aceasta Dumnezeu
reveleazã adevãrata Sa imagine, dezvãluie
faþa Sa de Iubire. Se desfiinþeazã astfel
motivul care l-a îndemnat pe Adam sã rupã
relaþia cu Dumnezeu.

�ªi îndatã dimineaþa, arhiereii, þinând
sfat cu bãtrânii, cu cãrturarii ºi cu tot
Sinedriul, ºi legând pe Iisus, L-au dus ºi L-au
predat lui Pilat. ªi L-a întrebat Pilat: �Tu eºti
regele iudeilor?� Iar El i-a zis: �Tu zici� (Mr.
15, 1-2). În sfatul de care vorbeºte
Evanghelistul, s-a hotãrât desigur sã se
meargã la Pilat nu acuzându-L pe Iisus cã s-a
proclamat Fiul lui Dumnezeu, cãci romanii
nu interveneau în problemele religioase
evreieºti. De aceea acuzaþia fundamentalã pe
care au fãcut-o împotriva Lui e aceea de a se
fi proclamat rege al iudeilor. Acest act politic
Îl face nemijlocit duºmanul cezarului. Dar
Pilat a intuit cã motivul pentru care i L-au
predat pe Hristos nu era cel al regalitãþii Sale.
A înþeles cã altul era motivul: �ªtia cã
arhiereii Îl dãduserã în mâna lui din invidie�
(Mr. 10). Iarãºi ne aflãm în faþa invidiei. Am
vãzut cã pãcatul originar a fost cauzat din
pizma diavolului. Cain l-a ucis pe Abel tot

din invidie.
Pilat încearcã sã-L elibereze pe Iisus,

folosindu-se de o stratagemã diplomaticã.
�Iar la sãrbãtoarea Paºtilor, le elibera un
întemniþat pe care îl cereau ei. Era unul cu
numele Baraba închis împreunã cu niºte
rãzvrãtiþi, care în rãscoalã sãvârºiserã
ucidere... Iar Pilat le-a rãspuns: �Voiþi sã vã
eliberez pe regele iudeilor?�. Ei iarãºi au stri-
gat: �Rãstigneºte-L!� (Mr. 15, 11-13).
Convins cã vocea poporului Îl va salva pe
Hristos, Pilat rãmâne uimit când poporul
cerea rãstignirea Lui. Astfel, uimit, întreabã
poporul: �Dar ce rãu a fãcut?� Iar ei mai mult
strigau: �Rãstigneºte-L!� ºi Pilat, vrând sã
facã pe voia mulþimii, le-a eliberat pe Baraba,
iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat sã fie rãstig-
nit� (Mr. 15, 14-15).

Astfel, Hristos primeºte a doua con-
damnare ca rãufãcãtor în locul lui Baraba. De
data aceasta, poporul determinã con-
damnarea. Iatã ce înseamnã a asculta mintea

unui popor
necurãþit ºi incapa-
bil de dis-
cernãmânt! O
minte pãtimaºã nu
poate cunoaºte,
poate fi doar
m a n i p u l a t ã .
Copleºitã de atâtea
fãrãdelegi, de atâta
n e d r e p t a t e ,
omenirea nu mai
are inteligenþa pen-
tru a judeca cine
anume e vinovat.

În al doilea
proces, în care
Hristos este con-
damnat ca un
rãufãcãtor, asistãm
la o adevãratã ºi
realã ispãºire a
vinei oamenilor.

Pilat pune în faþa poporului un criminal,
Baraba, alãturi de Fiul lui Dumnezeu, Iisus
Hristos. Poporul alege libertatea pentru cri-
minal. Aceasta înseamnã cã Fiul lui
Dumnezeu i-a locul criminalului, cã vina
pentru care Baraba a fost condamnat Hristos
ºi-a asumat-o. Care este acum primul crimi-
nal, a cãrui vinã a crescut de-a lungul gene-
raþiilor? Cain care l-a ucis pe Abel, al cãrui
sânge cere rãzbunare. Hristos ia locul lui
Cain, luând asupra Sa întreaga vinã ºi
absoarbe rãzbunarea generaþiilor. Astfel,
Cain se întoarce în libertatea fiilor lui
Dumnezeu ºi regãseºte pacea cu Cel din faþa
cãruia a fugit. Dacã douã persoane ºi-au fãcut
rãu ºi se acuzã reciproc, acum vine Hristos ºi
ia asupra Sa acuzele, pãcatele ºi vina. Acuzat
în locul nostru, Iisus îi împacã pe oameni unii
cu alþii.

Aºadar, cel de-al doilea proces vindecã
cu a doua condamnare ceea ce s-a întâmplat
în Facere 4: acolo a fost rupt raportul dintre
om ºi om, aici Hristos restabileºte pacea,
comuniunea ºi viaþa dintre oameni.

Dupã ultima cinã, când Hristos se
îndreptã spre Grãdina Mãslinilor, le spuse
ucenicilor: �Toþi vã veþi sminti întru Mine�,
Petru I-a zis: �Chiar dacã toþi se vor sminti
întru Tine, totuºi eu nu�. ªi i-a zis Iisus:
�Adevãrat grãiesc þie: cã tu astãzi, în noaptea
aceasta, mai înainte de a cânta cocoºul de

douã ori, te vei lepãda de Mine de trei ori�
(Mr. 14, 26-31).

Când Hristos se afla în curtea
arhiereului, o slujnicã îi spuse lui Petru: �ªi tu
erai cu Iisus Nazariteanul�. El însã a tãgãduit
zicând: �Nici nu ºtiu, nici nu înþeleg ce zici�.
Rãspunsul lui Petru este foarte ciudat: neagã
cã ar fi fost împreunã cu Hristos ºi adaugã cã
nici nu înþelege despre ce e vorba. E evident
cã el nu ºtie ce înseamnã �a fi cu
Nazariteanul�. Petru a trãit câþiva ani alãturi
de Domnul, a învãþat atâtea fraze de la El, dar
în realitate nu ºtia ce anume înseamnã a fi cu
Hristos. Cel care mergea alãturi de Domnul
era încã un om vechi. Cum poate însã un om
provenit din pãcat, cu inima ºi mintea neîn-

noitã sã fie cu adevãrat cu Hristos? Petru voia
sã-L iubeascã pe Hristos fãrã a fi atins de
iubire. ªi noi ne gândim la Hristos fãrã a ieºi
din noi înºine ºi a ne încredinþa Lui.

Hristos a învãþat cã nu existã iubire
mai mare decât acia de a-þi da viaþa. ªi iatã cã
la momentul oportun Petru citeazã aceastã
învãþãturã (Mr. 14, 31), ca mai apoi, în faþa
unei slujnice, toatã certitudinea sã se
prãbuºeascã.

Dupã puþin timp, slujnica spune celor
de faþã: �ªi acesta este dintre ei�. Iar el a
�tãgãduit iarãºi�. Deci Petru neagã ºi faptul
cã este �dintre ei�, respectiv dintre acei uce-
nici care mergeau cu Hristos. Se întâmplã din
nou ceea ce s-a întâmplat în Facere cap.3 ºi 4:
ruperea raportului dintre om ºi Dumnezeu ºi
a celui dintre om ºi om. Într-adevãr Petru a
negat ºi Biserica � pe ucenici.

�ªi dupã puþin timp, cei de faþã ziceau
iarãºi lui Petru: �Cu adevãrat eºti dintre ei,
cãci eºti ºi galileean ºi vorbirea ta se
aseamãnã�. La care el a început sã se
blesteme ºi sã se jure: �Nu ºtiu pe omul aces-
ta de care ziceþi� (Mr. 14, 70-71). Despre ce
fel de om vorbeau slujitorii? Evident cã vor-
beau despre Petru. E a treia treaptã a
renegãrii. Petru se reneagã pe sine însuºi.

Dacã omul este chipul lui Dumnezeu ºi
Dumnezeu este Iubire, tot ceea ce omul
creeazã în afara iubirii se va întoarce la sfârºit
împotriva lui, va fi negaþia omului însuºi.

Prãbuºit pânã ºi în ideea despre sine
însuºi, nemaiputând sã spunã cine este, Petru
se regãseºte în privirea Domnului, Care îl
priveºte jos, în curte.

�ªi, întorcându-se, Domnul a privit
spre Petru; ºi Petru ºi-a adus aminte� (Luca
22, 61). Când Petru s-a pierdut pe sine, se
regãseºte în privirea Celui de Care s-a lepãdat
mai întâi. Omul descoperã pentru prima datã
cine este, în iertare. Într-adevãr, Botezul, care
este iertarea pãcatelor, e prima întâlnire cu
Dumnezeu ºi cu noi înºine. Este prima întâl-
nire în iubire. Petru îºi trãieºte Botezul în
curtea arhiereului. El se descoperã pe sine în
ochii lui Hristos Cel Milostiv. Petru înþelege
cã lucrul pe care vrem sã-l salvãm nu trebuie
sã-l strângem în pumn sau sã-l apãrãm cu
spada, cum a încercat el, ci trebuie sã-l
încredinþãm iubirii.

M.. Ivan Rupnik

CU DOMNUL SPRE GOLGOTA

PRIMA CONDAMNARE A
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EVENIMENTUL DIN
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APOSTOLUL PETRU }L

RENEAG+ PE HRISTOS

APOSTOLUL PETRU
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APOSTOLUL PETRU
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PE SINE }N OCHII LUI

HRISTOS
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(începutul în pag. 1)
Un martor cu totul incontesta-

bil a lui Iisus care a Înviat �cu
moartea pre moarte cãlcând�, este
Sfântul Apostol Pavel, care, pe dru-
mul Damascului, din adversarul cel
mai de temut al lui Iisus ºi al
creºtinilor, întâlnindu-se ºi stând de
vorbã cu El, a devenit Apostolul nea-
murilor, marele propovãduitor ºi
martor al Învierii Domnului: �Hristos
a murit pentru pãcatele noastre dupã
Scripturi; ºi a fost îngropat ºi a Învi-
at a treia zi dupã Scripturi. S-a arãtat
lui Chefa, apoi celor 12. În urmã s-a
arãtat deodatã la peste 500 de fraþi,
dintre care cei mai mulþi trãiesc pânã
astãzi, iar unii au si adormit. Dupã
aceea s-a arãtat lui Iacov, apoi tutu-
ror Apostolilor. Iar la urma tuturor
(...) mi s-a arãtat si mie (...) care nu
sunt vrednic sã mã numesc apostol,
pentru cã am prigonit Biserica lui
Dumnezeu. Dar prin harul lui
Dumnezeu sunt ceea ce sunt�(I
Corinteni 15, 3-10).

Martori ai Învierii Domnului
mai sunt si alþii. De asemenea, mãr-
turii sunt �un nor de mãrturii�, spune
Apostolul neamurilor în Epistola sa
cãtre Evrei (12, 1). Din toate aceste
mãrturii, ca si din multe altele, reiese
în mod cu totul evident cã Învierea
Domnului e un eveniment istoric a
cãrui realitate nu poate fi pusã la
îndoialã sau înlãturatã din memoria
istoriei. Un ºir neîntrerupt de creºtini
au vestit-o ºi ºi-au dat viaþa mãrtur-
isind-o. �Faptele Apostolilor�, cea
dintâi istorie a creºtinismului,
aminteºte aproape în fiecare capitol
aceastã minune. �Noi suntem martori
ai acestui fapt� (Faptele Apostolilor

3, 15), spun Apostolii ori de câte ori
vorbesc de Hristos ºi Învierea Sa. Iar
când erau opriþi sã o vesteascã,
rãspundeau: �Nu putem sã nu grãim
cele ce am vãzut ºi am auzit�
(Faptele Apostolilor 4, 20).

Certitudinea Învierii Domnului

stã la temelia creºtinismului ºi este
izvorul nãdejdii noastre în Învierea
cea de obºte. Privitã dupã natura di-
vinã a persoanei lui Iisus, Învierea Sa
e un miracol, pentru cã El n-ar fi
putut învia, dacã n-ar fi fost ºi

Dumnezeu în acelaºi timp.
Mântuitorul ca Fiu al lui Dumnezeu
n-a fost niciodatã lipsit de putere.
Dar, vieþuind ca om, într-o
desãvârºitã smerenie si umilinþã, El
nu ºi-a arãtat puterea Sa divinã.
Numai în momentul Învierii din
morþi, El se aratã ca �Fiu al lui
Dumnezeu întru putere, dupã Duhul
Sfinþeniei, prin Învierea Lui din
morþi� (Romani 1, 4). Înviindu-L pe
Hristos din morþi, Dumnezeu �L-a
aºezat de-a dreapta Sa Întru cele
cereºti, mai presus de toate (...). ªi
toate le-a supus sub picioarele Lui ºi
mai presus de toate, L-a dat pe El cap
al Bisericii� (Efeseni 1, 20-23).

Înviind din morþi, Mântuitorul
nu s-a întors la viaþa Sa de mai
înainte de moarte, în trupul Sãu ome-
nesc, asemenea lui Lazãr din
Betania, fiicei lui Iair sau fiului
vãduvei din Nain, pe care Iisus îi
înviase din morþi. Aceºtia, fiecare la
sorocul cuvenit, au murit din nou,
fiindcã ei îmbrãcaserã la înviere
trupurile lor pãmânteºti, supuse
osândei morþii din pricina pãcatului
(Romani 7, 24). Însã Iisus Hristos �a
fost dat morþii în trup�, cum spune
Sfântul Apostol Petru, dar �a fost
fãcut viu în duh� (I Petru 3, 18).
Mântuitorul a murit în trup omenesc,
dar a Înviat în trup dumnezeiesc; a
murit în trup pãmântesc, dar a înviat
în trup ceresc (I Corinteni 15, 30-
50). Cu trupul Sãu înnoit ºi
desãvârºit, deplin înduhovnicit, Iisus
a trecut prin piatra mormântului sãu,
prin uºile încuiate ale camerei unde
erau Sfinþii Apostoli. Cu acelaºi trup
duhovnicesc, El se arãta sau se fãcea
nevãzut; cu acelaºi trup, El s-a înãlþat

la cer în vãzul Sfinþilor Sãi Apostoli.
În felul acesta, înviind din morþi,
Mântuitorul S-a descoperit ca ade-
vãrat Fiu al lui Dumnezeu, Domnul
ºi Mântuitorul nostru. Pe scaunul
mãririi, împreunã cu Tatãl ºi cu
Sfântul Duh în ceruri ºade ºi aici cu
noi este, în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului (Matei 18, 20).

Întrucât Mântuitorul �a gustat
moartea pentru fiecare om� (Evrei 2,
9), oamenii toþi au fost rãscumpãraþi
de sub osânda morþii. Prin jertfa Sa
cea mare, prin curãþia Sa, noi �ne-am
spãlat, ne-am sfinþit ºi ne-am îndrep-
tat, întru numele Domnului Iisus
Hristos ºi întru Duhul Dumnezeului
nostru� (I Corinteni 6, 11). Astfel, din
marea lui dragoste faþã de noi,
Dumnezeu, iertându-ne greºelile, ne-a
dãruit ºi viaþã în duhurile noastre,
fãcându-ne vii împreunã cu Hristos.
Iar dacã �Duhul Celui ce a înviat pe
Iisus din morþi locuieºte în noi, El, Cel
ce a înviat pe Iisus din morþi, vii va
face ºi trupurile noastre muritoare din
pricina Duhului Sãu care sãlãºluieºte
în noi� (Romani 8, 11). 

Fie ca Învierea Domnului, sãr-
bãtoarea sãrbãtorilor ºi praznic al
praznicelor, sã aducã bucurie în toate
casele ºi în toate inimile
credincioºilor! Pretutindeni unde este
închinat Domnul nostru Iisus Hristos,
ziua Învierii Lui sã reverse mai multã
luminã în cugetele noastre, mai multã
bunãtate în noi ºi prietenie între
oameni, o mai mare apropiere între
neamurile conlocuitoare ºi între
popoare, ºi multã liniºte ºi spor întru
toate greu încercatului ºi mult rãbdã-
torului nostru popor!

Prof. C.Z. Buºtiuc

H R I S T O S  A  Î N V I A T
Î N V I E R E A  D O M N U L U I  �  I S T O R I E  ª I  M I R A C O L  

Þãranul este unul dintre puþinii
oameni care experimenteaza nemijlocit
sentimentul dependenþei de Dumnezeu. În
cazul altor ocupaþii sau meserii (mai ales al
celor specifice contextului de astãzi),
Dumnezeu este perceput cu mai puþinã
intensitate sau nu mai este perceput deloc.
Þãranii, însã, trudesc pãmântul, ºtiind cu
întreaga lor fiinþã cã grâul se va face �dacã
vrea Dumnezeu� sau �dacã dã Dumnezeu
ploaie�. Aceastã învecinare cu Dumnezeu
prin pãmânt a dat þãranului român o adâncã
senzaþie de ancorare în sacru, de raportare
la lumea de dincolo, raportare petrecutã în
orice moment, chiar ºi la cel mai neînsem-
nat gest. De aceea, ziua ºi noaptea, somnul
ºi munca, cina ºi sãrbãtorile se circumscri-
au unor reguli precise, izvodite de cuminþe-
nia pãmântului, transmise ºi respectate din
generaþie in generaþie cu religiozitate.

Sãrbãtoarea Învierii, ca toate cele-
lalte sãrbãtori ortodoxe, a fost dintotdeauna
respectatã cu sfinþenie în lumea satului
românesc. Tradiþiile ºi obiceiurile care au
însoþit ºi mai însoþesc încã, in unele locuri,
sãrbãtoarea Paºtilor aratã chiar ºi celui mai
superficial observator marea bogãþie spiri-
tualã a þãranului român, credinþa profundã
care îl aduce în faþa lui Dumnezeu laolaltã
cu universul lui: ogorul, casa, familia, unel-
tele.

Pentru sat, Paºtele nu era o simplã zi
de petrecere ºi veselie, ci un praznic ade-
vãrat la care se ajunge cu truda celor ºase
sãptãmâni de post, care însemnau, pentru
gospodarul casei, cele mai intense sãp-
tãmâni de muncã la câmp, iar pentru
gospodinã, rãstimpul dedicat în întregime
þesutului. De-a lungul postului, gospodina
trebuia sã þeasã cãmãºi noi pentru toþi ai
casei, ca fiecare sã o îmbrace în ziua
Paºtilor, sã se înnoiascã, adicã, de Învierea
Domnului. Sãptãmâna Mare era o perioadã
cu totul specialã în care þãranii îºi îngrijeau

gospodãriile pentru a fi cât mai curate la
marea sãrbãtoare, iar femeile se îndelet-
niceau, în Joia sau Vinerea Mare, cu încon-
deiatul ouãlor.

Deºi pomenite mai rar astãzi sau
socotite simple poveºti, legendele legate de
înroºirea ouãlor îºi pãstreazã nealterate fru-
museþea ºi însemnãtatea lor spiritualã pen-
tru satul românesc. Unele dintre ele au sigur
origine româneascã, ca cea descrisã de
preotul ºi folcloristul Simion Florea Marian
în cartea Sãrbãtorile la români: �douã fete
tinere, o româncã ºi o evreicã, întorcându-
se de la un târg cu coºurile pline cu ouã,
vorbeau pe drum despre credinþa creºtinã ºi
despre Domnul Iisus Hristos. Auzind de la
româncã despre Înviere, evreica s-a arãtat
neîncrezãtoare, spunând cã atât este de ade-
vãratã Învierea Domnului, pe cât de ade-
vãrat este cã ouãle din coºurile lor sunt roºii
ºi nu albe. Uitându-se în coºuri, au vãzut
uimite cã ouãle se înroºiserã ºi, de spaimã,
au leºinat. Doi tineri care treceau pe acolo,
le-au stropit cu apã ºi fetele, trezindu-se, le-
au dãruit ouã roºii. În amintirea acestei
întâmplãri, a doua zi de Paºti, feciorii
mergeau la casele fetelor ºi le stropeau cu
apã, primind în schimb ouã roºii�.

O altã legendã spune cã Simon din
Cirene plecase la câmp, având ca merinde
câteva ouã fierte ºi pâine. Dupã ce a purtat
Crucea Mantuitorului, mergând ºi muncind
la câmp, a vrut sã mãnânce, însã ouãle se
fãcuserã roºii. 

Chiar ºi astãzi, in ciuda superficia-
litãþii cu care se sãrbãtoreºte Paºtele în
unele locuri, obiceiul de a roºi ouã s-a pãs-

trat în toate zonele ºi se practicã aproape în
fiecare casã. Alte datini þãrãneºti, uitate în
mare parte astãzi, împodobeau sãrbãtoarea
Învierii de altãdatã, arãtând credinþa oame-

nilor în caracterul ei cu totul excepþional,
fast. Astfel, în noaptea Învierii, pe când
toatã suflarea satului se afla în bisericã pen-
tru a participa la slujbã, unii bãrbaþi, mai
ales cei tineri, aºteptau pe malul unei ape
curgãtoare sã audã clopotul tras în momen-
tul când preotul rostea cu glas mare
�Hristos a Înviat!� ºi se aruncau în apã, con-
vinºi fiind cã tot anul aveau sã fie sãnãtoºi.

La masa de Paºti, capul familiei
ciocnea un ou roºu cu soþia sa, pentru a se
întâlni pe lumea cealaltã, ºi apoi tãia oul în

feliuþe mici, dând câte una fiecãruia din cei
invitaþi la masã. Aceste feliuþe erau mân-
cate cu credinþa cã, dacã se va rãtãci cineva
în pãdure, va fi suficient sã-si aminteascã cu
cine a mâncat oul de Paºti ºi va gãsi drumul
cel bun. Dupã masa îmbelºugatã, tinerii se
adunau în curtea bisericii ºi timp de câteva
ore, în aºteptarea vecerniei, trãgeau
clopotele continuu, pentru a vesti tuturor
Învierea Domnului. În unele locuri, mai
ales în Bucovina, feciorii îºi alegeau un crai
dintre cei mai harnici, pentru a le judeca ºi
pedepsi toate greºelile fãcute în timpul anu-
lui. Faptele rele ale tinerilor erau strict
legate de viaþa de zi cu zi ºi astãzi ar pãrea
foarte ciudate generaþiei de aceeaºi vârstã:
pierderea unui cui de la osia carului,
ruperea coarnelor de la plug, neascultarea
pãrinþilor etc. Cei gãsiþi vinovaþi erau pur-
taþi în jurul bisericii ºi la fiecare laturã erau
loviþi la tãlpi cu vergele de lemn, pentru a
nu mai repeta de-a lungul anului greºelile.

Sãrbãtoarea Paºtilor era, deci, o sãr-
bãtoare a comunitãþii, iar neparticiparea
deplinã la ea, prin încãlcarea postului sau
absenþa de la slujba Învierii, atrãgea pentru
cel în cauzã dezaprobarea satului care îl
considera �spurcat� ºi expus tuturor bolilor
ºi relelor timp de un an de zile, pânã la
urmãtoarea Înviere, când avea ocazia sã se
îndrepte.

Existã ºi astãzi zone in care tradiþia
s-a pãstrat vie ºi puternicã, dar, din pãcate,
în foarte multe locuri obiceiurile s-au pier-
dut sub influenþa nefastã a dorinþei de mo-
dernism, specificã unei lumi aflate la
întretãierea vânturilor ºi la rãscruce de
vremi. Deºi ar pãrea bizar pentru mulþi, cea
mai la îndemânã soluþie poate fi
redescoperirea comorilor spirituale
româneºti, ascunse sub mâl negru de ateism
comunist sau democrat.

A u r e l  N a e  

PA{TILE }N LUMEA
SATULUI ROM~NESC
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Atunci când un creºtin ortodox
este întrebat care este consideratã a fi
diferenþa majorã dintre ortodoxie ºi
catolicism, rãspunsul pe care-l dã este:
�Noi nu avem papã�. Cu alte cuvinte,       

Mântuitorul Iisus Hristos a pus
urmãtoarea întrebare ucenicilor sãi: �Dar
voi cine ziceþi cã sunt?� Rãspunzând
Simon Petru a zis: �Tu eºti Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu Celui viu�. Iar Iisus,
rãspunzând, a zis: �Fericit eºti, Simone,
fiul lui Iona, cã nu trup ºi sânge þi-au
descoperit þie aceasta, ci Tatãl Meu, Cel
din ceruri. ªi Eu îþi zic þie, cã tu eºti Petru
ºi pe aceastã piatrã voi zidi Biserica Mea
ºi porþile iadului nu o vor birui� (Matei 16,
15-18). Biserica Romei interpreteazã
acest paragraf ca arãtând cã Simon, fiul
lui Iona, acum numit Petru, ar fi fost per-
soana în care ar sãlãºlui deplin autori-
tatea lui Hristos Însuºi dupã ce misiunea
pãmânteascã a Domnului s-ar fi împlinit.
Cu alte cuvinte, mãrturisirea de credinþã
personalã a lui Petru i-a dat lui autori-
tatea de a fi un garant al credinþei
creºtine.

Din punct de vedere ortodox, se
considerã cã nu a existat o asemenea
interpretare a acestui fapt în rândul
Apostolilor. Interpretarea ortodoxã a
referatului biblic de mai sus este cã
declaraþia fãcutã de Mântuitorul Iisus

Hristos se referã la credinþa lui Petru cã
Iisus din Nazaret este cu adevãrat Fiul
lui Dumnezeu, ºi nu se referã la Petru ca
persoanã in care va sãlãºlui darul
autoritãþii peste întreaga Bisericã.
Interpretarea ortodoxã este cã  

Aºa-zisul �privilegiu petrin� este o
invenþie romanã târzie ºi nu este
recunoscut de istoricii serioºi.

Probabil cã datoritã unificãrii Italiei
într-un stat secular secolul trecut (papa-
litatea a pierdut atunci importante propri-
etãþi) ºi datoritã declinului puterii eclezi-
astice catolice în Vestul Europei, ca
urmare a �Iluminismului�, Papa Pius al
IX-lea a insistat ca în declaraþia
Conciliului I Vatican (1870) sã fie
menþionat cã Episcopul Romei este
infailibil atunci când vorbeºte �ex cathe-
dra�, sau �oficial�. În acel moment al isto-
riei, pontifului roman i-a fost garantat un
teritoriu limitat geografic, un �stat politic�
complet, cu personal diplomatic, mo-
nedã proprie, sistem poºtal propriu etc.,
�oraºul-stat� cunoscut sub numele
�Vatican�, care în nici un fel nu ches-
tioneazã �dreptul� sãu de jurisdicþie
ecleziasticã universal-geograficã. Papa
Romei pretinde dreptul de jurisdicþie
ecleziasticã universalã, geograficã peste
toþi credincioºii Bisericii Romei (ºi impli-

cit dreptul de jurisdicþie peste întreaga
umanitate urmând poruncii de a rãspân-
di Evanghelia la toate neamurile). Singur
papa poate defini dogmele ºi singur
decide cine poate fi consacrat episcop.
Fiecare episcop este astfel un �episcop
sufragan� episcopului Romei.

Am mers destul de departe,
arãtând ceea ce am înþeles cã este
învãþãtura romano-catolicã despre juris-
dicþia ecleziasticã universal-geograficã a
episcopului Romei combãtând-o alãturat
atât de mult, încât o vom folosi ca punct
de plecare în contrast cu ecleziologia
ortodoxã. Ortodoxia proclamã cã �acolo
unde este episcopul, acolo este
Biserica�. 

În contextul de astãzi al Ortodoxiei
în America de Nord, totuºi, se remarcã o
stare neobiºnuitã de existenþã a Bisericii.
Este vorba de faptul cã numeroase
Patriarhate �de facto� pretind jurisdicþie
asupra credincioºilor �lor� din Statele

Unite ºi Canada, chiar dacã aceastã
jurisdicþie este în afara frontierelor
naþionale proprii ºi peste un alt continent.
Unele dintre aceste Patriarhate pretind,
de asemenea, jurisdicþie asupra credin-
cioºilor �lor� de pe alte continente. Poate
fi arãtat, cã aceastã uºor de identificat
suprapunere a jurisdicþiilor ecleziastice
universal-geograficã �ortodoxã� existã
astãzi în cadrul Ortodoxiei. 

Acest lucru, însã, nu este un con-
cept ortodox.

Cuvântul �diaspora�, în adevãratul
înþeles, a definit termenul tehnic pentru
comunitãþile evreieºti stabilite în afara
Palestinei în timpul ultimului secol î.d.Hr.
ºi în primul veac d.Hr. Aceste persoane
priveau Ierusalimul ca pe capitala lor
spiritualã. Folosirea cuvântului �diaspo-
ra� de cãtre diferite Biserici Ortodoxe
pentru a exprima statutul credincioºilor
care au pãrãsit þara lor, cu voinþã sau
fãrã voinþã, ºi care acum trãiesc �dinco-
lo� de graniþele politice ºi geografice ale
þãrilor natale, este nefiresc. Este
nefiresc, pentru cã nu existã un �centru�
geografic pentru creºtinãtatea ortodoxã;
nu existã o �Romã�, veche sau nouã,
care sã fie unicul criteriu al credinþei.
�Noul� Ierusalim este cel ceresc, ce va
sã vinã; ºi va deveni atunci centrul
creºtinãtãþii, pentru cã Hristos Însuºi va
sãlãºlui într-însul ºi Hristos este izvorul
vieþii ºi al adevãrului. Chezãºia dreptei
credinþe nu este un loc, nici o anumitã
persoanã, ci sãlãºluirea Sfântului Duh în
Bisericã.

Pot exista o mulþime de �centre,

capitale� ortodoxe, fiecare pretinzând
ascultare spiritualã de la credincioºii de
o anumitã naþionalitate ce locuiesc în
afara teritoriului geografic al Bisericii
respective? Cum poate cineva sã
admitã multiplicarea unor asemenea
centre ale jurisdicþie, fãrã a crea o plura-
litate de interpretãri sau variaþii ale ade-
vãrului? Biserica este Una, credinþa este
una, botezul este unul; ºi chiar dacã
poate cã a fost folositor sã se îngãduie o
elasticitate dreptului de jurisdicþie, bazat
pe pretinsul statut �temporar� al imi-
grantului, cu siguranþã acest timp a tre-
cut. Acest statut temporar a continuat
vreme de douã secole. Ortodocºii din
America de Nord, în cea mai mare parte,
nu se mai considerã a fi într-o stare de
�diaspora�, nici nu au intenþia, sau do-
rinþa , sau planul de a se �întoarce� per-
manent în altã parte. Aºa dupã cum ei
au devenit cetãþeni permanenþi ai
Statelor Unite sau Canadei, prin naºtere
ori naturalizare, tot astfel ºi Biserica este
permanentã ºi nu într-o stare de �dias-
pora�.

Se pare cã bazele întrebuinþãrii

dreptului de jurisdicþie ecleziasticã uni-
versal-geograficã rezidã în interpretarea
particularã a poruncii Mântuitorului
Hristos de a merge ºi a propovãdui
Evanghelia tuturor neamurilor. Trebuie
însã specificat cã Hristos S-a referit la
convertirea neamurilor ca fiind parte a
identitãþii lor naþionale, ºi nu la conver-
tirea unor persoane. Persoana este
mântuitã ºi prin apartenenþa sa la un
întreg, la o comuniune, la un popor.

Aceastã interpretare se pare cã
s-a ivit în ultima perioadã ca un argu-
ment în susþinerea modernã a identitãþii
�naþionale�, ºi a dat temei �obligaþiei�
Bisericilor-mame de a purta de grijã fiilor
spirituali ai Lor, rãspândiþi pe întreg glo-
bul pãmântesc. Dacã aceastã obligaþie a
fost impusã de anumite presiuni geo-
politice, Biserica poate fi scuzatã tempo-
rar. Acum însã, când Bisericile sunt
libere sã restabileascã ecleziologia
tradiþionalã ortodoxã, ele pot, de aseme-
nea, eradica acest neortodox �juris-
dicþionalism ecleziastic universal-
geografic�.

Cum pot Patriarhii de
Constantinopol, Antiohia, Ierusalim,
Moscova, Belgrad, Bucureºti, Sofia, toþi sã
pretindã drept de jurisdicþie ecleziasticã
universal-geograficã în America de Nord
(ºi în restul lumii), bazându-se pe existenþa
fiilor lor spirituali de o anumitã naþionalitate
care locuiesc aici? Suntem recunoscãtori
cã Bisericile Ciprului, Finlandei, Slovaciei,
Japoniei etc., nu au pretins încã drept de
jurisdicþie asupra credincioºilor ortodocºi
de naþionalitate cipriotã, finlandezã, etc. din
America de Nord.

Lãsaþi, aºadar, pe ortodocºii din
Canada ºi Statele Unite sã lucreze cu
Bisericile-mame pentru a cere binecu-
vântarea lor, ca pãstorii ºi turmele lor �de
la mare distanþã� sã se uneascã adminis-
trativ aºa dupã cum este principiul eclezi-
astic ortodox. Lãsaþi aceste Biserici sã-ºi
aleagã patriarhi pentru Canada ºi Statele
Unite, pentru ca lucrul Domnului sã poatã
continua, astfel încât cu o inimã ºi într-un
gând sã mãrturisim ºi în acest fel sã
preamãrim Sfânta Treime, pe Tatãl ºi pe
Fiul, ºi pe Sfântul Duh. 

+NATHANIEL, Arhiepiscop de
Detroit.

JURISDICÞIE ECLEZIASTICÃ
UNIVERSAL-GEOGRAFICÃ

ESTE UN ASEMENEA 
CONCEPT ORTODOX?

ortodoxia nu recunoaºte
pretenþia Episcopului Romei de a
avea jurisdicþie universalã asupra
Bisericii.

AªA-ZISUL
�PRIVILEGIU

PETRIN ESTE O
INVENÞIE

ROMANÃ TÂRZIE

oricine va mãrturisi pe Iisus
Hristos ca Fiu al Dumnezeului Celui
viu, este o �piatrã�, un mãrturisitor al
credinþei, ºi din aceºti mãrturisitori
este Biserica lui Dumnezeu alcãtu-
itã.

Concepþia ecleziologiei
ortodoxe este cã fiecare episcop,
arhiepiscop, mitropolit sau patri-
arh are o jurisdicþie ecleziasticã
geograficã particularã, dar nici
un ierarh nu poate pretinde o
jurisdicþie ecleziasticã geograficã
universalã.

În timp ce papa Romei
pretinde drept de jurisdicþie uni-
versalã, câþiva Patriarhi ortodocºi
exercitã jurisdicþie universalã
bazându-se pe privilegii etnice.
Nu ºtim unde în canoanele ori în
experienþa istoricã a Bisericii
poate fi gãsit temei pentru ca
orice patriarh sã pretindã, în mod
just, dreptul de jurisdicþie eclezi-
asticã universal-geograficã,
bazându-se pe slujirea unei
prezenþe etnice specifice, aºa-
numita �diasporã� (a nu se con-
funda cu �captivitatea babiloni-
anã�).

UNII PATRIARHI
ORTODOCªI

PRETIND LA JURIS-
DICÞIE UNIVERSAL-

GEOGRAFICÃ PE
BAZE ETNICE

CHEZÃªIA DREPTEI
CREDINÞE  NU

ESTE UN LOC, NICI
O ANUMITÃ  PER-

SOANÃ, CI
SÃLÃªLUIREA

SFÂNTULUI DUH ÎN
BISERICÃ

CUM POATE BISERI-
CA CEA UNA SFÂN-

TÃ, SOBOR-
NICEASCÃ ªI APOS-
TOLEASCÃ SÃ  AIBÃ
O MULTITUDINE DE
JURISDICÞII CARE
SE SUPRAPUN, ÎN

UNELE ZONE
GEOGRAFICE?

În lumina celor de mai sus,
noi credem cã rãspunsul la între-
barea: �Este conceptul de juris-
dicþie ecleziasticã universal-
geograficã unul ortodox?� este
negativ. 
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În ultimul timp guvernanþii Rusiei ºi
ai unor state CSI organizeazã culegerea de
informaþii despre cetãþeni, care se vor stoca
în sisteme computerizate de stat. Aceastã
activitate este explicatã prin necesitatea opti-
mizãrii colectãrii impozitelor ºi dorinþa de
facilitare a relaþiilor financiare dintre
cetãþeni ºi structurile administrative.

De altfel, în unele localitãþi populaþia
deja primeºte cartele electronice cu care se
vor efectua decontãri cu autoritãþile publice
locale. În baza acestor carduri se va acorda
ajutor social ºi medical în limitele
contribuþiei fiecãrui cetãþean sub
formã de impozite. Aceastã inovaþie a
provocat neliniºte printre credincioºi,
care se tem de un control total din
partea autoritãþilor privind viaþa par-
ticularã ºi socialã a omului, inclusiv
de lipsa oricãrui control public a
informaþiei ce ar putea sã o conþinã
cartelele electronice.
Fiecãrui angajat în câmpul muncii,
conform cererii sale, i se va atribui un
cod individual de impozitare. Mulþi
creºtini care cinstesc cu sfinþenie
numele primit la Botez, considerã
nedemn sã cearã statului sã le atribuie
un oarecare �nume� nou format din
cifre.

O altã chestiune, nu mai puþin
importantã, în privinþa cãreia ni se
adreseazã credincioºii, este problema
simbolicii folosite la înregistrarea
cetãþenilor. O serie de documente
conþin sau vor conþine un cod de bare
� cifre reprezentate prin linii de
diferite grosimi. Fiecare din aceste
coduri include trei linii despãrþitoare, care
coincid grafic cu simbolul aprobat pentru
cifra 6. Astfel, în codurile de bare, din iniþia-
tiva creatorilor sistemului internaþional se
conþine ºi numãrul 666, care se calificã, în
Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, ca numãrul
lui antihrist (Ap. 13, 16-18) ºi de aceea este
folosit de sectele satanice pentru a ofensa
Biserica ºi pe creºtini.

Mulþi specialiºti în domeniul tehnicii
de calcul ne încredinþeazã cã folosirea sem-
nului cifrei 6 ca linie de demarcaþie n-a fost
o necesitate. De aici se poate trage con-
cluzia: conºtient sau nu, dar autorii sistemu-
lui global al codurilor de bare, larg folosite
în prezent, au selectat un simbol ofensator ºi
alarmant pentru creºtini, fiind, cel puþin, o
batjocurã obraznicã. În legãturã cu aceasta
ºi-au exprimat deja îngrijorarea mai multe
comunitãþi creºtine din întreaga lume, în
special Biserica Eladei. Luând în consider-
aþie situaþia creatã, Sfântul Sinod îi îndeam-
nã, totuºi, pe preoþi ºi mireni sã-ºi pãstreze
luciditatea creºtinã a minþii.

Neliniºtea dumneavoastrã, generatã
de acþiunile puterii de stat, este împãrtãºitã
de conducerea Bisericii, or e vorba, în cele
din urmã de apãrarea dreptului
credincioºilor de a trãi dupã convingerile lor
religioase. De fapt, noi dorim sã declarãm cu
claritate: nu se cuvine a vã teme de sim-
boluri ºi semne exterioare, cãci nici o mi-
nunãþie a vrãjmaºului sufletelor omeneºti nu
e în stare sã biruie belºugul bunãtãþilor lui
Dumnezeu în Sfânta Bisericã. Nimeni ºi
nimic nu poate zdruncina credinþa omului,
dacã el, bineînþeles, vieþuieºte întru Hristos
ºi dacã apeleazã la Tainele bisericeºti.
Sfântul Apostol Petru scrie: �ªi cine vã va
face vouã rãu, dacã sunteþi plini de râvnã
pentru bine? Dar de veþi ºi pãtimi pentru

dreptate, fericiþi veþi fi. Iar de frica lor sã nu
vã temeþi, nici sã vã tulburaþi. Ci pe Domnul
Dumnezeu sã-L sfinþiþi în inimile voastre ºi
sã fiþi  gata totdeauna sã rãspundeþi cu
evlavie oricui va cere socotealã despre nãde-
jdea voastrã� (I Petru 3, 13-15).

Unii preoþi, în mod neautorizat, au
introdus printre întrebãrile puse la
spovedanie ºi cea cu referire la acceptarea
codului de impozitare, iar refuzul la înregis-
trarea fiscalã fiind pus drept condiþie pentru
permiterea Sfintei Împãrtãºanii. Vã rea-

mintim celor care încearcã sã identifice
codul fiscal cu �pecetea antihristului�, cã în
Tradiþia Sfinþilor Pãrinþi o astfel de pecete
era interpretatã ca un semn care adevereºte
lepãdarea conºtientã de Hristos. Dupã
cuvântul lui Ippolit al Romei, �acea pecete
va vesti: �Mã lepãd de Ziditorul cerului ºi al
pãmântului; mã lepãd de Botez; mã lepãd de
slujirea Dumnezeului meu ºi mã alãtur þie ºi
în tine cred�. La fel afirma ºi fericitul Nil
Izvorâtorul de Mir: �Pe pecete vor fi scrise
urmãtoarele. �Eu sunt al tãu� � �Da, tu eºti
al meu�. Contrar acestei tradiþii uneori se
afirmã cã dezvoltarea tehnologicã ar fi în
stare de la sine sã producã o preschimbare în
cele mai ascunse adâncuri ale sufletului
omenesc, fãcându-l sã uite de Hristos. O ast-
fel de superstiþie nu are nimic comun cu
interpretarea ortodoxã a Apocalipsei Sf.
Ioan Teologul, potrivit cãreia �pecetea
fiarei� se pune acelora care se încred într-
însa �doar pentru mincinoasele ei minuni�
(Sf. Ioan Gurã de Aur). Nici un fel de semn
exterior nu poate tulbura liniºtea sufleteascã
a omului, dacã nu devine voit o urmare a
trãdãrii lui Hristos ºi a profanãrii credinþei.

Spunând acestea, din numele pãs-
toriþilor noºtri, în acelaºi timp ne adresãm
autoritãþilor, având în vedere multiplele
motive de neliniºte ºi nedumerire expuse
anterior.

Biserica are o atitudine înþelegãtoare
faþã de preocupãrile în vederea îmbunãtãþirii
colectãrii impozitelor, întrucât de aceasta
depinde bunãstarea oamenilor, cu prioritate
a celor bãtrâni, bolnavi ºi nãpãstuiþi de sãrã-
cie. La fel salutãm orice efort de a uºura
accesul cetãþeanului la asistenþa socialã ºi
alte facilitãþi acordate de stat, deºi sunt bine
cunoscute dificultãþile cu care se confruntã
populaþia în prezent.

Cu toate acestea, Sfântul Sinod rea-
minteºte guvernanþilor cã, potrivit Legii
Supreme a statului � Constituþiei � se inter-
zice strângerea, înregistrarea, pãstrarea ºi
utilizarea informaþiilor ºi datelor referitoare
la viaþa privatã a cetãþeanului, fãrã acordul
sãu (art. 24). Ca rãspuns la îngrijorarea cre-
dincioºilor Bisericii noastre, îi chemãm diri-
guitorii puterii de stat sã ia o atitudine
responsabilã faþã de cele expuse în
Declaraþia noastrã. Ne pune în gardã
îndeosebi lipsa de transparenþã ºi liberul

acces al cetãþeanului la informaþia
despre viaþa lui privatã, care poate fi
acumulatã în arhivele electronice ale
organelor fiscale ºi altor instituþii
administrativ-financiare ºi posibili-
tatea folosirii acestor informaþii în
detrimentul cetãþeanului.

Considerãm importantã crearea
pentru credincioºi a posibilitãþii de a
nu fi impuºi sã solicite acordare
codului fiscal individual.

Cerem autoritãþilor Rusiei ºi
altor þãri ale CSI cu populaþie pre-
ponderent creºtinã sã abordeze prob-
lema înlãturãrii din codurile de bare
a nefastului simbol 666 prin modifi-
carea sistemului internaþional de
codificare. În cazul în care va fi
imposibilã, totuºi, realizarea acestui
lucru, considerãm necesarã crearea
unui sistem de codificare naþional de
alternativã. 

De reþinut, în acest context,
încã un moment important: în
viitorul apropiat, cetãþenii lipsiþi de
acest cod sau cartelã magneticã se

pot pomeni, practic, în situaþia de a nu ben-
eficia de asistenþã socialã sau medicalã.
Dacã se vor întâmpla asemenea lucruri, vom
fi îndreptãþiþi sã punem la îndoialã principi-
ile egalitãþii ºi liberii expresii � principii atât
de activ propagate de civilizaþia modernã.
Anume din aceste considerente insistãm
asupra necesitãþii creãrii unui sistem alterna-
tiv de evidenþã a cetãþenilor pentru a li se
acorda servicii sociale, medicale, de asi-
gurãri º.a.

Biserica nu poate sã nu-ºi înalþe
glasul în apãrarea libertãþii umane. Cãci pen-
tru unitatea spiritualã a societãþii este extrem
de important ca credincioºii sã nu simtã cã
sunt neglijaþi ºi trataþi ca cetãþeni de catego-
ria a doua, vãzând în stat, ca altãdatã, un per-
secutor ºi ofensator al credinþei. Desigur,
creºtinul ortodox, care va fi impus de
autoritãþi sã accepte documentul de tristã
faimã, nu-ºi va pãgubi sufletul sãu. Însã, în
acelaºi timp, ca ºi în perioada persecuþiilor,
el iarãºi se vede nevoit sã facã penibila
deosebire între Patrie ºi stat. Pocãinþa
deplinã pentru crimele comise pe parcursul
sec. XX împotriva credincioºilor se va
sãvârºi atunci când statul va respecta neclin-
tit sentimentele credincioºilor ºi nu va aten-
ta la conºtiinþa umanã, fie din motive
politice, economice, ideologice, sau
poliþieneºti.

Cu rugãciuni pentru Rusia ºi cele-
lalte þãri, unde locuiesc pãstoriþii noºtri,
nãdãjduim cã autoritãþile statale nu vor
rãmâne indiferente faþã de problema a
milioane de creºtini. Iar cãtre slujitorii lui
Hristos ºi pãstoriþi ne adresãm cu cuvin-
tele Apostolului Pavel: �Iar Dumnezeul
rãbdãrii ºi al mângâierii sã vã dea vouã a
gândi la fel unii pentru alþii, dupã Iisus
Hristos� (Rom. 15, 5).

�A RESPECTA SENTIMENTELE CREDINCIOªILOR, 
A PÃZI LUCIDITATEA CREªTINÃ A  MINÞII�

D e c l a r a þ i a  S f â n t u l u i  S i n o d  a l  B i s e r i c i i  O r t o d o x e  R u s e

Moscova. Catedrala �Hristos Mântuitorul�

În fiecare an trãim o noapte de
primãvarã, în care natura abia trezitã
la viaþã ascultã clopotele Învierii.
Pãrinþii ºi bunicii îºi iau copiii ºi nepoþii
de mânã pentru a-i purta pe drumurile
datinilor ºi credinþei.

De ziua Învierii fiecare gospodar
sau gospodinã, tânãr sau bãtrân, care
ia parte la Înviere trebuie sã aducã cu
sine ºi o luminã, pe care o aprinde ºi
o þine aprinsã pe tot parcursul Sfintei
Învieri de cãtre preoþi.

Mai apoi fiecare se întoarce cu
lumina aceasta (numitã Lumina
Învierii) aprinsã acasã. Iar dupã ce
ajung acasã ºi pãºesc pragul tindei,
încep a se închina, apoi, intrând în
casã, sting lumânarea de grindã,
afumând-o pe aceasta în semnul
crucii. Tot aºa fac ei ºi în anii urmãtori
la fiece paºti câte o cruce, astfel
socotind vârsta casei. Dupã ce fac
cruce cu dânsa, o pãstreazã cu cea
mai mare sfinþenie peste an, spre a o
avea la îndemânã ºi a o putea aprinde
la întâmplãri primejdioase.

Tradiþia consumului cãrnii de
miel la sãrbãtoarea de Paºti dateazã
de pe vremea lui Moise, care a intro-
dus obiceiul �cinei pascale�. atunci
întreaga familie se strângea în jurul
mesei pentru a mânca ierburi amare,
în deosebi pelin, ºi carne friptã de
miel. aceastã alegere a pelinului sem-
nificã amãrãciunea suferitã în captivi-
tate de iudei, iar a cãrnii de miel � con-
siderat un animal neprihãnit � ca un
îndemn de a pãzi cu sfinþenie pãmân-
tul fãgãduit. Obiceiul era ca mielul sã
fie mâncat repede, bãrbaþii fiind oblig-
aþi în timpul cinei pascale sã poarte
veºminte care sã la acopere trupul în
întregime ºi sã þinã în mânã un toiag.

Cu timpul, unele din aceste obi-
ceiuri s-au pierdut, rãmânând doar
tradiþia consumului cãrnii de miel alã-
turi de ouãle roºii ºi de cozonac.
Mielul simbolizeazã pe Mântuitorul
nostru Iisus Hristos Care s-a jertfit
pentru pãcatele lumii, ºi a murit ca un
miel nevinovat. Ouãle simbolizeazã
mormântul purtãtor de viaþã al
Domnului, care s-a deschis la Învierea
Sa din morþi.

La români, obiceiurile pregãtirii
ouãlor de Paºti cunoaºte particularitãþi
care conferã tradiþiei semnificaþii
deosebite, integrând-o deseori în uni-
versul atât de fascinant al artei popu-
lare.

Cel mai rãspândit ºi cel mai
simplu procedeu de ornamentare a
ouãlor este îmbrãcarea acestora într-
un strai de o sau mai multe culori. Cea
mai frecventã fiind cea roºie � sim-
bolizând Sângele Domnului, care s-a
scurs pe Cruce pentru mântuirea
lumii. De asemenea este folosit ºi alt
procedeu � încondeierea ouãlor, ce
este o tehnicã veche de virtuozitate.

ªi ce satisfacþie poate fi mai
deplinã, decât acea de a saluta pe cei
apropiaþi sufletului sau pe oricine îþi
iese în cale cu �Hristos a înviat!� �
�Adevãrat a înviat!�.

ªi dacã ouãle roºii sau încon-
deiate în lunga veghe a Învierii sunt o
tradiþie, fie ca Învierea Domnului sã
devinã, pentru noi toþi, o prezenþã
trãitã în fiecare zi spre a putea rosti
acum ºi pururea: Hristos a Înviat!       

Victoria Bejenaru

PA{TILE-PRIM+VA R A
SUFLETULUI
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8    internaþional

Stimaþi  c i t i tori ,  Vã anunþãm cã cu binecu-
vântarea  ÎPS  Vlad imir,  Mi tropo l i t  a l
Chiºinãului  º i  întregi i  Moldove,  abonarea la
ziarul  �Curierul  Ortodox�  continuã.   

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

STIMAÞI CITITORI!
Colegiul de redacþie Vã invuitã sã participaþi la publicaþia noastrã  prin repor-
taje, povestiri, comunicãri ºi alte materiale, dacã e posibil ºi însoþite de
imagini, poze, care ar reflecta viaþa cotidianã a parohiei D-voastrã, con-
strucþia sfintelor locaºuri, sfinþirea acestora, activitatea ºcolilor duminicale,
predarea religiei în ºcoalã º.a.

Vom fi foarte bucuroºi sã primim corespondenþa D-voastrã.

Dragi cititori, existenþa ziarului depinde de numãrul
abonaþilor. Vã rugãm sã contribuiþi la creºterea numãrului  citito-
rilor noºtri. 

Acum, când aveþi posibilitatea de a alege la ce publicaþie sã vã
abonaþi, alegeþi ziarul nostru ºi nu veþi regreta!

Creºtinii care dispun de mijloace bãneºti, au posibilitatea  sã facã
un bine pentru cititorii noºtri, ajutând în mãsura posibilitãþilor la
apariþia publicaþiei �Curierul Ortodox�. 

În perioada 3-5 martie 2000, la
Tokyo ºi-a desfãºurat lucrãrile Soborul
local al Bisericii  Autonome Ortodoxe
din Japonia. Soborul local, format din
ierarhi, clerici ºi mireni, constituie
organul suprem de conducere al
Bisericii Ortodoxe din Japonia. A fost
prezent în calitate de reprezentant al
Bisericii-Mame Ortodoxe Ruse mitro-
politul Smolenskului ºi Kaliningradului
Kiril, preºedinte al secþiei relaþii
externe bisericeºti a Patriarhiei din
Moscova.

Soborul l-a ales în scaunul de
Întâistãtãtor al Bisericii Autonome
Ortodoxe Japoneze pe Preasfinþitul
Petru (Arihara), episcop de Iokohama,
vicar al Eparhiei din Tokyo. Potrivit
normelor canonice, noul Întâistãtãtor
intrã în exerciþiul funcþiunii imediat
dupã confirmarea de cãtre Sanctitatea
Sa Patriarhul Moscovei ºi al întregii
Rusii. Instalarea noului Întâistãtãtor va
avea loc, într-un cadru solemn, la 14
mai curent, la Tokyo, in prezenþa
Sanctitãþii Sale Alexii II, Patriarhul
Moscovei ºi al întregii Rusii, care se va
afla într-o vizitã oficialã în Japonia.

Soborul local, printre altele, a
examinat o serie de probleme actuale
privind organizarea vieþii bisericeºti.
La 5 martie mitropolitul Kiril al

Smolenskului ºi Kaliningradului a ofi-
ciat slujba Sfintei Liturghii cu partici-
parea unui sobor de ierarhi ºi clerici ai
Bisericii Japoneze în catedrala Învierii
Domnului (Nikolai-do) din Tokyo. In
aceeaºi zi Soborul local Extraordinar
ºi-a încheiat lucrãrile sale. Iar la 7
martie Sanctitatea sa Alexii II,
Patriarhul Moscovei ºi întregii Rusii, a
transmis episcopului Petru al
Iokohamei o telegramã în care comu-
nica despre aprobarea hotãrârii
Soborului local. Textul telegramei se
expune în continuare: 

�PS Petru, episcop de
Iokohama, ales Întâistãtãtor al Bisericii
Autonome Ortodoxe din Japonia.

Prin prezenta aprobãm
hotãrârea Soborului local al Bisericii
Autonome Ortodoxe Japoneze cu
privire la alegerea Preasfinþitului epis-
cop Petru în scaunul de Arhiepiscop
de Tokyo, Mitropolit al Întregii Japonii
ºi-l binecuvântãm pe noul Întâistãtãtor
al Bisericii Japoneze la slujire Înalt-
sfinþitoare întru slava lui Dumnezeu
pentru folosul duhovnicesc  al pãs-
toriþilor ortodocºi japonezi.

A FOST ALES UN NOU ÎNTÂISTÃ-
TÃTOR AL BISERICII AUTONOME

ORTODOXE DIN JAPONIA New-York. Acum, când
creºtinii respectã Postul Mare �
perioadã de pocãinþã ºi abþinere de la
mâncare pânã la Paºti - Învierea
Domnului, au fost reluate încercãrile de
a-i îndemna pe toþi creºtinii sã aplice
aceleaºi calcule pentru a determina data
anualã a Paºtelui. Participanþii la dia-
logul Creºtin-ortodox� Luteran din
SUA au susþinut apelul internaþional
privind examinarea pe parcursul anului
a acestei chestiuni.

�Susþinem cu fermitate principi-
ile de bazã ale Declaraþiei de 1a Aleppo
ºi stãruim cu insistenþã ca sã fie exami-
natã amãnunþit ºi în spirit preoþesc, �
se spune în �Rãspunsul comun� din 7
aliniate al participanþilor. �Dialogul nos-
tru Creºtin - ortodox�Luteran din SUA
susþine apelul expus în declaraþie în
scopul examinãrii acestei chestiuni în
perioada de pânã la Paºtele din 2OO1�.
Anul curent creºtinii occidentali sãrbã-
toresc Paºtele la 23 aprilie, iar bisericile
creºtin-ortodoxe -�la 30 aprilie. În
2001 creºtinii de toate tradiþiile vor sãr-
bãtori Paºtele la 15 aprilie. În general,
creºtinii ortodocºi ºi occidentali cal-
culeazã data Paºtelui potrivit regulii sta-
bilite de Sinodul ecumenic de la Niceea
în anul 325. Aºadar, ortodocºii serbeazã
Pastele în prima Duminicã de dupã lunã
plinã, de dupã echinocþiul de primã-
varã�în momentul când în emisfera
nordicã a Pãmântului începe primãvara..

Însã, diferite tradiþii socot variat
echinocþiul ºi luna plinã, folosind
metode de numãrare deosebite ºi, de
cele mai multe ori, ajung fiecare la o
datã diferitã a Paºtelui. În Declaraþia de
la Aleppo se propune a se folosi o
numãrare astronomicã modernã exactã
de la meridianul pe care se aflã
Ierusalimul�locul Morþii ºi Învierii lui
Hristos � ca nici una dintre tradiþii sã
nu mai revinã la schimbarea concepþi-
ilor sale.

Membrii dialogului au cãzut de
acord cã �Declaraþia de la Aleppo
rãmâne a fi fidelã canoanelor de la
Niceea�. Ei aduc drept argument astfel
de principii cum sunt sãrbãtorirea
Paºtelui în aceeaºi zi ca �mãrturie
comunã despre Învierea Domnului nos-
tru Iisus Hristos � ca principala tainã a
credinþei creºtine�.

Declaraþia respinge ideea serbãrii
Paºtelui la o datã fixã ºi se alãturã
metodei de calculare dupã soare ºi lunã
ca �reamintire binefãcãtoare despre
mãsurarea cosmicã a biruinþei lui
Hristos asupra pãcatului ºi morþii�.
Pentru ca noile calculãri sã rãmânã
fidele întru tot Sf. Scripturi participanþii

dialogului din SUA cer examinarea con-
cepþiei creºtin-ortodoxe potrivit cãreia
data comunã a Paºtelui trebuie sã fie
neapãrat dupã Paºtele iudeilor (Pesah).
Dupã Biblia creºtinã Iisus a fost rãstig-
nit ºi îngropat vineri�cu o zi pânã la
Pesah, ºi a înviat din morþi duminicã
dis-de-dimineaþã � cu o zi dupã Pesah.
�Noi reciproc ne dãm asigurãri încre-
dinþându-i de asemenea ºi pe alþi
parteneri ecumenici de-ai noºtri, cã ne
vom strãdui ºi-n continuare sã facem tot
posibilul pentru a împãca toþi creºtinii în
ce priveºte aceastã chestiune � � se
spune în rãspunsul ortodox-luteran.
�Din aceste considerente dialogul nos-
tru îndeamnã cu insistenþã bisericile
noastre sã acorde o atenþie serioasã
Declaraþiei de la Aleppo�.

Declaraþia din 1997 de la
Aleppo a fost susþinutã de asemenea ºi
de membrii consultãrii teologice orto-
dox-catolice din America de Nord, care
au chemat toate bisericile creºtine sã
înceapã a sãrbãtori Paºtele la o datã
comunã. 

Dialogul ortodox-luteran
reprezintã a �Treia rundã� de convorbiri
începutã încã în anii �60. A doua rundã
- din 1983 pânã în anul 1989 s-a fina-
lizat cu publicarea în 1992 a documen-
tului �Mântuirea întru Hristos�. A treia
rundã cu tema �Credinþa în Sfânta
Treime� a început în 1994. Urmãtoarea
ºedinþã de lucru va avea loc între 15-18
octombrie, în centrul luteran Chicago.
Copreºedintele ortodox al dialogului
este ÎPS mitropolit Maxim, episcop de
Peatsbourg. Copreºedintele luteran este
pastorul Donald J. Maccoyd, episcopu1
sinodului BELA în Pensylvania de sud-
vest.

Participanþii ortodocºi ai con-
vorbirilor: mitropolitul Maxim, mitro-
politul Hristofor (Biserica Ortodoxã
Sârbã în SUA ºi Canada), d-r James
Yorgenson,  Jon Morris, d-r Brady
Nassif (seminarul din Fuller),  d-r
Robert G. Stefanopulos (catedrala Sf.
Treimi din New-York), ºi  d-r Gregory
C. Vinhembah (Asociaþia creºtinã din
Pensylvania de sud).

Participanþii luterani ai dialogu-
lui: episcopul Maccoyd, pastorul lan  O.
Floten (biserica �Treimii� din Fenix),
pastorul Victor S. Langford (biserica
�Sf. Marc� din Siettle), pastorul
Thomas R.Ly, ajutor episcopal al  si-
nodului BELA în Montana, d-r Lynn
Lorensen (colegiul Augsbourg din
Minneopolis), d-r Brus Marchall
(colegiul �Sf. Olaf� din Norfield), pas-
torul Marc R. Swenson (seminarul sudic
teologic luteran din Columbia).

ORTODOCªII ªI LUTERANII DIN SUA
SUSÞIN DATA COMUNÃ A PAªTELUI

Redacþia aduce mulþumiri doamnelor Iulia ºi Valentina de la parohia
�Sf. Dumitru� din Chiºinãu pentru ajutorul financiar acordat  ziarului.

BISERICA ROMEI ÎªI CERE
IERTARE PENTRU GREªELILE

COMISE PÂNÃ ÎN PREZENT
Papa de la Roma a anunþat cã Biserica Romano-catolicã în anul 2000 va

deschide o nouã filã în istoria sa prin faptul cã îºi va cere iertare, în mod ofi-
cial, pentru greºelile, nedreptãþile ºi încãlcãrile drepturilor omului, comise de
ea pânã în prezent. Papa nu a precizat despre care greºeli este vorba, însã în
mesajele oficiale anterioare Vaticanul îºi cerea iertare în faþa iudeilor, se cãia
de instituirea inchiziþiei ºi regreta încãlcarea drepturilor aborigenilor.
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Cu dragoste în Domnul,
Patriarhul Moscovei ºi întregii Rusii

Alexii II
7 martie 2000, oraºul Moscova


